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	 За	фирмата

	 Фирма	 “Бултермострой”	 ЕООД	 е	 създадена	 през	 2006	 година,	 с	 основен	
предмет	 на	 дейност	 доставка	 и	 монтаж	 на	 топлоизолационни	 системи	 и	
довършителни	работи.	В	повече	от	10-годишната	си	история	ние	се	развихме	
многократно	и	се	превърнахме	в	съвременна	и	модерна	строителна	компания,	
доказахме	възможностите	си	да	се	справяме	качествено	и	експедитивно	с	
всякакви	предизвикателства	в	нашата	сфера	на	работа,	превърнахме	се	в	
предпочитан	и	надежден	партньор	на	много	строителни	фирми	и	инвеститори	
в	цялата	страна.

 Нашите	цели	и	визия

	 Основните	ни	цели	са	да	продължим	възходящото	развитие	на	компанията,	
да	 бъдем	 сред	 лидерите	 в	 нашия	 бранш,	 да	 подобряваме	 ефективността	
и	 качеството	 на	 нашата	 работа,	 да	 повишаваме	 организацията	 и	
квалификацията	на	специалистите	и	работниците	си.	Искаме	да	продължим	
традицията	след	нашата	работа	да	остават	само	красиви	и	качествени	сгради	
и	доволни	клиенти.

	 Визията	 ни	 е	 да	 допринесем	 за	 издигане	 на	 строителния	 бранш	на	 ново,	
високо	 и	 съвременно	 ниво,	 при	 което	 основен	 приоритет	 е	 качеството,	 с	
грижа	за	хората	и	околната	среда.

 Нашите	Възможности

	 Компанията	ни	разполага	с	ресурси,	които	ни	позволяват	да	поемем	големи	
обеми	 строителни	 дейности	 в	 областта	 на	 фасадните	 топлоизолации,	
хидроизолации	и	довършителни	работи.

	 Разполагаме	с	:

	 Най-съвременни	и	надеждни	системи	фасадно	скеле	повече	от	18	000	м2 
за	средно	и	високо	строителство.

	 Цялата	необходима	техника	и	механизация	за	изпълнение	на	фасадни	
топлоизолации,	хидроизолации	и	довършителни	работи.

	 Квалифицирани	ръководни	кадри,	12	експерти	и	технически	ръководители	
с	необходимото	образование	и	опит.

	 Квалифицирани	и	опитни	специалисти-монтажници,	с	повечето	от	които	
работим	над	10	години	-	150	човека	-	Монтажници	на	скеле,	Монтажници	
на	 топлоизолации,	 Монтажници	 на	 хидроизолации,	 Монтажници	 на	
инсталации,	 Монтажници	 сухо	 строителство,	 мазачи,	 шпакловчици,	
бояджии,	Монтажници	на	настилки	и	облицовки,	общи	работници.

	 Собствен	транспорт	-	9	леки	и	лекотоварни	автомобила.

	 Складова	база	-	1	000	м2

	 Натрупан	полезен	опит	от	12	години	усилена	работа.
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		Нашата	дейност

 Доставка на материали и монтаж на топлоизолационни системи 

  За	Фасади,	Покриви,	Подове
  ЕПС,	XPS,	Минерална	вата
  Шпакловки,	Мазилки,	Замазки

 Доставка, монтаж и демонтаж на скеле

 Доставка на материали и монтаж на хидроизолационни системи

  Скатни	и	плоски	покриви
  Керемиди,	Битумни	мембрани,	Панели

 Доставка на материали и изпълнение на довършителни работи

  Мазилки	и	шпакловки	по	стени,	тавани	и	детайли
  Сухо	строителство	-	стени,	тавани,	конструкция
  Гипскартон,	Гипсфазер,	Циментови	плоскости
  Инсталации	-	Водопровод,	Канализация,	Електричество
  Инсталации	-	Отопление	и	Вентилация

 Доставка на материали и изпълнение на реконструкция на 
сгради и реставрация на фасади

  Мазилки	и	шпакловки	по	фасади,	вътрешни	стени	и	тавани
					Обработка	и	реконструкция	на	декоративни	елементи
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Фасади
Топлоизолационни

Системи

над
330 000 м2

Сухо строителство  
Стени и тавани

над
20 000 м2

Фасади Скеле 
Монтаж и  
демонтаж

над
400 000 м2

Вътрешни мазилки 
и шпакловки 

Стени и тавани

над
100 000 м2

Настилки и 
Облицовки

над
20 000 м2 

вътрешни площи

Покриви  
Системи за  

Хидроизолация

над
20 000 м2

Инсталации  
В и К

над
20 000 м2 

вътрешни площи

Електро 
Инсталации

над
40 000 м2 

вътрешни площи

Инсталации  
О и В

над
20 000 м2 

вътрешни площи

  Изолационни	работи	по	фасади	и	покриви

  Довършителни	работи

		Нашата	работа	в	цифри	...
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  Еднофамилни	жилищни	сгради

  Многофамилни	жилищни	сгради

		Наши	обекти
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  Многофамилни	жилищни	сгради

		Наши	обекти
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  Блокове	в	жилищни	комплекси

		Наши	обекти
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  Блокове	в	жилищни	комплекси

  Православни	храмове

  Хотели и заведения

		Наши	обекти
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		Наши	обекти
  Административни	и	търговски	сгради,	офиси

  Училища	и	детски	градини,	музеи
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		Наши	обекти
  Спортни	зали	и	комплекси

  Прецизна работа с декоративни елементи
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		Нашите	Партньори

Благодарим на нашите Партньори за сътрудничеството!
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Благодарим на нашите Клиенти за доверието!

		Нашите	Партньори

		Нашите	Клиенти
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		Сертификати	и	лицензи

 Удостоверения	за	вписване	в	Централния	професионален	регистър	на	 
строителя	в	Камара	на	строителите	в	България

 УСертификати	ISO	9001:2008	и	ISO	14001:2004
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		Вашите	бележки:
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БулТермоСтрой ЕООД

София, ж.к. Дружба II
ул. Полк. Христо Арнаудов № 8
ет. 2, офис 3, 
тел. 02/978 33 63
моб. 0887 52 48 31, 0898 41 65 22
e-mail: pitar_iliev@abv.bg 
www.bultermostroy.com




